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Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)

za rok: 2 O 21

, Pri ujatí sa výkonu 
verejnej funkcie

K 30. aprílu 2 O Interné poradové číslo verejného 
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi
Titul pred mmp 
menom IVIOIx Meno NICOLE

Priezvisko RUBISOVÁ Titul za
menom

Rodné čislo 715530 9194

Adresa trvalého pobytu

unca KALINČIAKOVA čísio 1747/29

obec ĽUBOTICE psč 08006
štát / SR ČR iný

«■ 0903460825
email STAROSTA@LUBOTICE.EU
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Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva 

(či. 2 ods. 1 ústavného zákona)
Dátum ujatia sa Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie výkonu verejnej funkcie

(vyplní príslušný orgán) *1

a) prezident Slovenskej republiky 2 0

b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 2 0

c) člen vlády Slovenskej republiky 2 0

d) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je 
členom vlády Slovenskej republiky

2 0

Názov ústredného orgánu štátnej správy

e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky 2 0

f) predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 0

podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 0

g) člen Súdnej rady Slovenskej republiky 2 0

h) generálny prokurátor Slovenskej republiky 2 0

špeciálny prokurátor 2 0

i) verejný ochranca práv 2 0

komisár pre deti 2 0

komisár pre osoby so zdravotným postihnutím 2 0

j) predseda Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky

2 0

podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky

2 0

k) štátny tajomník 2 0

I) náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej 
republiky

2 0

1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva 

(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona)
Dátum ujatia sa 
výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skončenia 
výkonu verejnej funkcie

(vyplní príslušný orgán) *1

m) riaditeľ Slovenskej informačnej služby 2 0

n) člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska 2 0

/ o) starosta obce 28 11 2022 2 0

p) primátor mesta 2 0

q) poslanec mestského zastupiteľstva 2 0
poslanec zastupiteľstva mestskej časti 
v Bratislave alebo v Košiciach 2 0

r) predseda vyššieho územného celku 2 0

s) poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku 2 0

t) rektor verejnej vysokej školy 2 0

u) predseda Úradu na ochranu osobných údajov 2 0
podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov 2 0

v) generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska 2 0
člen Rady Rozhlasu a televízie Slovenska 2 0

w) generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 2 0
člen dozornej rady Sociálnej poisťovne 2 0

x) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
Všeobecnej zdravotnej poisťovne 2 0
člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne 2 0

y) generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej 
republiky 2 0
člen správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej 
republiky 2 0

’1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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počet strán 15*NRAB3.0%O03*



Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva 

(či. 2 ods. 1 ústavného zákona)
Dátum ujatia sa 
výkonu verejnej funkcie

Predpokladaný dátum skončenia 
výkonu verejnej funkcie

(vyplní príslušný orgán) *1

z) člen Rady pre vysielanie a retransmisiu 2 0

riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu 2 0

za) predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2 0

podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 2 0

člen Regulačnej rady 2 0

zb) predseda Úradu pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb

2 0

podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb

2 0

predseda Dopravného úradu 2 0

podpredseda Dopravného úradu 2 0

zc) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
právnickej osoby a člen riadiaceho orgánu právnickej 
osoby, ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo 
navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba 
so stopercentnou majetkovou účasťou štátu

2 0

člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu 
právnickej osoby, ktorého do funkcie priamo alebo 
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo 
právnická osoba so stopercentnou majetkovou 
účasťou štátu

2 0

Názov právnickej osoby

zd) riaditeľ štátneho podniku 2 0

člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého 
do funkcie ustanovuje štát

2 0

likvidátor (v prípade likvidácie štátneho podniku) 2 0

Názov štátneho podniku

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva 

(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona)
Dátum ujatia sa Predpokladaný dátum skončenia
výkonu verejnej funkcie výkonu verejnej funkcie

(vyplní príslušný orgán) *1

ze) generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu 2 0

námestník generálneho riaditeľa Slovenského 
pozemkového fondu

2 0

člen Rady Slovenského pozemkového fondu 2 0

zf) prezident Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 2 0

zg) predseda správnej rady Ústavu pamäti národa 2 0

člen správnej rady Ústavu pamäti národa 2 0

zh) generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky 2 0

zi) člen štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky
Slovenskej republiky

2 0

zj) predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou

2 0

člen dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou

2 0

zk) predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 2 0

člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 2 0

zl) prezident Policajného zboru Slovenskej republiky 2 0

viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky 2 0

zm) riaditeľ Vojenského spravodajstva 2 0

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

B) Vykonávaná verejná funkcia (pokračovanie z predchádzajúcej strany)

Verejná funkcia, za ktorú sa oznámenie podáva Dátum ujatia sa Predpokladaný dátum skončenia
(čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) výkonu verejnej funkcie výkonu verejnej funkcie

(vyplní príslušný orgán) *1

zn) vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky 2 0

vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 2 0

vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv 2 0

vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky 2 0

vedúci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky 2 0

zo) generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu 
štátnej správy

Názov ústredného orgánu štátnej správy

zp) verejný funkcionár, ktorý nie je uvedený v písmenách a) až zo), 2 0
ak tak ustanoví zákon

Názov verejnej funkcie

*1 pokiaľ taký dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu
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Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

C) Údaje oznámenia

V zmysle 61. 7 ústavného zákona svojím podpisom osvedčujem, že

1. ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledujúcu funkciu, povolanie alebo činnosť 
označenú v Ústave Slovenskej republiky alebo osobitnom zákone za nezlučiteľnú (čl. 5 ods. 2 
a ods. 3 ústavného zákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo 
skončí. (Vyplniť len pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie.)

Právnická alebo fyzická osoba

Názov

Sídlo: ulica číslo

obec PSČ

štát SR ČR iný

Funkcia

Spôsob skončenia 
výkonu

Dátum skončenia 
výkonu

2 0

2. ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného 
zákona, keďže

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa 
Ústavy Slovenskej republiky a zákonov,

b) nepodnikám; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom 
ustanovených podmienok,

c) nie som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo 
dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného 
zhromaždenia a členskej schôdze.

pretože ešte neuplynulo 30 dní od vymenovania do verejnej funkcie

Spĺňam / áno nie

pretože už nevykonávam verejnú funkciu

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.
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Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

3. vykonávam nasledujúce zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, 
alebo štátnozamestnaneckom vzťahu [čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]

Zamestnávateľ

Názov ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Sídlo:ulica STRÁŽNICKÁ číslo 26
obec ĽUBOTICE psč 08006
štát / SR ČR iný

Som dlhodobo uvoľnený na výkon , ^no
verejnej funkcie podľa Zákonníka práce *

4. vykonávam nasledujúcu podnikateľskú činnosť [čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]

Podnikateľský subjekt

Názov

Sídlo: ulica číslo

obec PSČ

štát SR ČR iný

Funkcia

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.
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Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

5. počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [61- 5 ods. 3 a 4 a £1. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona]

. v.x. , .. . , . c) v orgáne právnickej osoby .. ......................... . .
a) v statnom organe b) v organe územnej samosprávy vykonávajúcej podnikateľskú činnosť d>v or9ane lnej pravnlckej osoby

Štátny orgán / spoločnosť / právnická osoba

Názov

Sídlo: ulica číslo

obec PSČ

štát SR ČR iný

Dátum ujatia sa 
výkonu funkcie

2 0

Funkcia

Funkčné alebo 
iné požitky

6. v predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [č. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona]

a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára, (zdaniteľný príjem v €) 35943
za ktorú podávam toto oznámenie

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo (zdaniteľný príjem v €) 
činností, v ktorých vykonávaní som pokračoval 
aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového 
priznania k daní z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely 
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

/ áno

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.
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Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

D) Majetkové pomery verejného funkcionára, manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré 
s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]

Majetkové pomery: / verejného funkcionára manžela/manželky neplnoletého dieťaťa

Hpr MGR Meno NICOLE
Priezvisko RUBISOVÁ
Adresa trvalého pobytu (iba ak ide o manžela/manželku alebo neplnoleté dieťa)

*a KALINČIAKOVA 

obec ĽUBOTICE
štát / SR ČR iný

čísio 1747/29 

psč 08006

1. Vlastníctvo nehnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona]

D^h RODINNÝ DOM

“e ĽUBOTICE
Číslo LV 2300 Vlastnícky podiel 1/1 Q§M

^uh ZASTAVANE PLOCHY A NÁDVORIA
“e ĽUBOTICE
čísio lv 3295 Vlastnícky podiel 1/2

Druh

Katastrálne
územie

Číslo LV Vlastnícky podiel

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.
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Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

Majetkové pomery: verejného funkcionára manžela/manželky neplnoletého dieťaťa

2. Vlastníctvo hnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona]

Druh

Továrenská značka 
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnícky podiel

Druh

Továrenská značka 
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnícky podiel

Druh

Továrenská značka 
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastn ícky podiel

Druh

Továrenská značka 
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnícky podiel

Druh

Továrenská značka
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla Vlastnícky podiel

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.
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Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

Majetkové pomery: verejného funkcionára manžela/manželky neplnoletého dieťaťa

3. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty [čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného zákona]

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

Druh

Vlastnícky podiel

4. Existencia záväzku [čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona]

Druh

Dátum
vzniku Výška podielu

Druh

Dátum
vzniku Výška podielu

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.
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Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

Majetkové pomery: verejného funkcionára manžela/manželky neplnoletého dieťaťa

5. Užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby 
[čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona]

Druh

Katastrálne
územie

Číslo LV

Rok začatia Spôsob
užívania užívania

6. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby 
[čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona]

Druh

Továrenská značka 
motorového vozidla

Rok výroby motorového vozidla

7. Prijaté dary alebo iné výhody [čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona]

Popis

Dátum prijatia

Popis

Dátum prijatia

V prípade, že nepostačuje rozsah tejto prílohy, priložte ďalší rovnaký list. Túto skutočnosť zohľadnite v číslovaní strán.
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Interné poradové číslo verejného
funkcionára (vyplní príslušný orgán)

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
Vlastnoručný podpis

Dátum 20 12 2 0 22

Miesto ĽUBOTICE

Záznamy príslušného orgánu Podpis a odtlačok pečiatky príslušného orgánu

Dátum poštovej ^ ^
pečiatky ^ U

Dátum prijatia ~ «
oznámenia ^ U

Verejný funkcionár priložil kópiu daňového priznania 
alebo potvrdenia o príjme (či. 7 ods. 2 ústavného zákona)

áno nie

NRAB3.0 14 strana 15 celkový 
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POT39 5v21 POTVRDENIE
Príloha

o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), zazdaňovacie obdobie

2021

Peňažné údaje sa vypĺňajú v eurách s presnosťou na eurocenty OPRAVNÉ 1 b
I. ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI

Priezvisko 
Rubisová Mgr.

Meno
Nicole

Rodné číslo (ak daňovník nemá rodné 
číslo,uvedie sa dátum narodenia7155309194

Titul (pred menom) Mgr. Titul (za priezviskom)
Adresa trvalého pobytu

Ulica Kalinčiakova Isúpisné/orientačné číslo 1747/29 PSČ: 08006
Obec Ľubotice Štát Slovensko

Zamestnanecje daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa zákona 
a Dríslušnei zmluw o zamedzení dvojitého zdanenia (wznačí sa x) □

ÍL ÚDAJE O ZDANITEĽNÝCH PRÍJMOCH A ĎALŠIE ÚDAJE

01 Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona), okrem príjmov, z ktorých sa daň 
vyberá zrážkou podľa 6 43 zákona  35 943,57

01a fúhm príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 0,00
01b z toho

úhrn príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí, pri ktorých sa postupuje podľa § 45 zákona 0,00

01c zdaniteľné príjmy poskytnuté formou produktov vlastnej výroby 0,00
02 Poistné a príspevky celkom (r. 02a + r. 02b + r.02c) 4 750,16
02a z toho na sociálne poistenie (zabezpečenie) 3 312,48
02b úhrn na zdravotné poistenie 1 437,68

02c ia sociálne, zdravotné poistenie, ktoré sa viaže k príjmom uvedeným v r. 01b
03 Čiastkový základ dane (r. 01 - r. 02) 31 193,41

04 Úhrn preddavkov na daň zrazených podľa § 35 zákona (bez uplatnenia daň. bonusu) 5 167,30

05 Úhrn príjmov oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. k) zákona (max. 200 €) 0,00

06 Úhrn príjmov oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. I) zákona (max. 2 000 €) 0,00

07 Úhrn príspevkov na rekreáciu oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm.b) zákona 0,00

07a z toho príspevok na rekreáciu za predchádzajúci kalendárny rok 0,00

08 Úhrn príspevkov na športovú činnosť dieťaťa oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm.b) zákona 0,00

09 Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona 4 511,40

10 Suma zamestnávateľom zrazených prispevkôv na doplnkové dôchodkové sporenie 360,00

11 Zúčtované a vyplatené za mesiace ( uvedie sa číselné označenie mesiacov) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Údaje o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse podľa § 33 zákona
12 Meno a priezvisko dieťaťa Rodné číslo Kal. mesiace Suma

I I
I I
I I

SPOLU: 0,00

III. ÚDAJE O ZAMESTNÁVATEĽOVI

Priezvisko a m eno, ak ide o fyzickú osobu / obchodné meno alebo názov, ak ide o právnickú osobu / DIČ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE / 2021604453

Adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu /sídlo, ak ide o právnickú osobu::
Strážnická 26 08006 Ľubotice

V Ľubotice

Vypracoval : Mathiová Ľudmila

Dňa : 18.1.2022

Telefónne číslo: 051/7764285
080 06 U

.........f ..A............

Podpis a odtlačok Ha
1) Vyznačí sa krížikom, ak zamestnávateľ vysta/ije opravné potvrdenie poďa § 40 ocfe.7 zákona

2) §118 ods. 4 písm a) Zákonníka práce v znení zákona č 63/2018 Z.z. §20 ods. 1 psm f) zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákona/ v
znení zákona č. 63/2018 Z.z 
3) §118 ods. 4 psm

M8 Z.z. 5142 ods. 1 asm. a) zákona č 55/2017 Z.z o štátnej službe a ozmene a doolnení niektorých zákonov v aiení zákona č. 63/2018 Z.z. , , T
b) Zákonníka pracev znení zakonač 63/2018 Z.z. §20 ods. 1 pism g) zakonač. 553£003Z.z.v znení zákona c. 63/2018 Zz., §142ods. 1 písm. h) zákona Č55/2017Z.Z. v znení zákona č. 63/2018 Zz.
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